Oportunitats futures per a la biodiversitat i el patrimoni natural
al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Seminari Surf-Nature Interreg IVC
Solsona, 28 de juny de 2012

Organitza:
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Col·laboració:
ARCA – Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
Fundació CEDRICAT – Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya
XCT - Xarxa de Custòdia del Territori
Hastag de la jornada: #federbiocat

Presentació
SURF- Nature és un projecte en el qual participen 14 socis de 10 estats membres de la UE que
s’han unit amb l’objectiu de millorar les polítiques regionals de promoció i conservació de la
biodiversitat i la naturalesa. El projecte està finançat a través d’Interreg IVC i té com a objectiu
millorar les oportunitats de finançament actuals i futures per a la conservació de la naturalesa i
la biodiversitat a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
El Seminari analitzarà la relació entre el FEDER i la biodiversitat, a partir de projectes concrets
finançats amb aquest fons, i valorarà les oportunitats de futur de la nova programació 20142020. La jornada inclourà un espai per facilitar contactes i sinèrgies de cara a futurs projectes
FEDER a l’entorn de la biodiversitat i el patrimoni natural.

Objectius del seminari
-

Donar a conèixer el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la seva
configuració de cara al període de programació 2014-2020.

-

Conèixer la relació entre el fons FEDER i la biodiversitat i el patrimoni natural: el
projecte SURF-Nature.

-

Presentar exemples concrets de projectes FEDER relacionats amb la biodiversitat i el
patrimoni natural.

-

Debatre sobre les oportunitats de futur sobre el fons FEDER i la biodiversitat a
Catalunya.

-

Facilitar contactes i sinèrgies entre entitats, administracions locals i institucions
participants al seminari, de cara a la definició d’oportunitats futures en el marc de
projectes FEDER en l’àmbit de la biodiversitat i del patrimoni natural.

Programa
9.00h: Registre
9.30h: Benvinguda
Sr. Denis Boglio, Director de Projectes Estratègics del Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya
9.45h: El Projecte SURF Nature. FEDER i biodiversitat
Sr. Francesc Cots, tècnic del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
10.00h: Balanç dels Fons FEDER a Catalunya en el període 2007-2013
Sra. Anna Mochales, Subdirectora General de Cooperació Local, Departament de Governació,
Generalitat de Catalunya
10.20h FEDER i projectes de biodiversitat. Previsions per a la programació 2014-2020
Sr. Denis Boglio, Director de Projectes Estratègics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
10.40h Torn de paraules
11.00h Pausa-cafè
11.30h Presentació d’exemples
-

Utilització de fons FEDER als Conservatoris d’Espais Naturals de França,
Sra. Claudie Houssard, Directora del Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc
Roussillon
Projecte Sylvamed, Mecanismes de pagament per serveis ambientals (Interreg MED),
Sra. Sandra Torrebadella, tècnica del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Experiència de valorització del patrimoni local, via finançament FEDER, en municipis
rurals catalans
Coordinada per la Fundació CEDRICAT

12.40 Prioritats i línies de futur en matèria de biodiversitat i conservació de la natura
13.00h Dinar-networking
15.00h Debat sobre el futur del FEDER i la biodiversitat
-

Moderadora: Sra. Laura Ibànyez, Gerent de l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya
Sra. Concha Marchante, Subdirectora general de Biodiversitat, Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Catalunya
Sra. Anna Mochales, Subdirectora general de Cooperació Local, Departament de
Governació, Generalitat de Catalunya
Sr. Salvador Grau, Cap del Servei de Planificació de l’Entorn Natural, Departament de
Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
Sr. Jordi Pietx, Director de la Xarxa de Custòdia del Territori
Sr. Jordi Baucells, Vocal de Medi Ambient, Associació Catalana de Municipis
Relatoria, Sra. Núria Alamon i Sra. Marta Planas, tècniques de la Fundació CEDRICAT

16.30 Networking per a futurs projectes FEDER-Biodiversitat
18.30 Finalització de la jornada

Inscripcions
Inscripció gratuïta per telèfon o e-mail indicant nom, entitat i càrrec a:
Fundació CEDRICAT
Persona de contacte: Teresa Augé
e-mail: teresa.auge@cedricat.cat
Telèfon: 973484320
Data límit d’inscripció: 21 de juny de 2012
Per participar a la sessió de networking, és necessari emplenar aquesta fitxa en el moment
d’inscriure’s.

Com arribar-hi

